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À
s vezes dou por mim 
a responder a mensa-
gens com emojis. Um 
ok é um emoji de fixe. 
Uma gargalhada é um 

smile a chorar de tanto rir. Um olá é uma 
mão aberta. Contentamento, expresso-
-o com o emoji de braços abertos. Uma 
desilusão transforma-se numa cari-
nha amarela com os olhos brilhantes. E 
nunca pára.

Falamos cada vez menos cara a cara, 
permitindo à tecnologia criar-nos ca-
madas de distância. No Japão, por cada pessoa que nasce há 
50% de probabilidade de ela viver até aos 100 anos. E isso 
levanta tanto problemas económicos como de qualidade de 
vida. Vivemos vidas mais longas. E essa longevidade vai es-
condendo, ano a ano, vulnerabilidades. 

Tudo isto se traduz, também, numa enorme vulnerabili-
dade dos estados: uma população que vive mais traz encar-
gos para o sistema de saúde e, também, para a Segurança 
Social, que lidam com uma população que está a envelhecer 
– e a adoecer – e, por sua vez, traz a escassez de mão-de-
-obra. A agência Reuters até fez contas: no Japão há 1,63 em-
pregos disponíveis para cada pessoa que está à procura de 
trabalho. Foi precisamente com este problema entre mãos 
que o país lançou as primeiras linhas que desenham aquilo 
que se apresenta como uma sociedade ideal, capaz de voltar 

a posicionar o ser humano no centro da 
transformação tecnológica. Chamou-lhe 
Sociedade 5.0 e, desse conceito, surgiu o 
de Pessoas 5.0, que coloca as pessoas no 
centro. Nesta equação, a tecnologia não 
exclui nem é excluída: fica antes numa 
posição de complemento, uma espécie 
de ferramenta necessária para resolver 
os problemas estruturais da sociedade 
mas que em nada substitui as relações 
interpessoais. A maior revolução é esta 
que se faz de emojis de mãos abertas - 
claro - mas, sobretudo, de uma socieda-
de de pessoas incapazes de dispensar os 
abraços.

P.S.: A colagem que vê na capa desta Pessoas foi pensada e 
elaborada pela artista portuguesa Margarida Girão, uma forma 
de a nossa revista homenagear as características humanas que 
a arte requer e exulta, alinhando a capa ao tema que serve de 
pretexto a esta edição.   

Mais humanos

MARIANA DE ARAÚJO BARBOSA
Diretora executiva

P O R

ESTATUTO EDITORIAL

A Pessoas é uma revista bimestral de informação económica e de recursos humanos para os empresários e gestores, investidores, 
trabalhadores e outros profissionais de gestão, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho e para os novos líderes. 
A Pessoas orienta-se por critérios de rigor e criatividade editorial, sem qualquer dependência de ordem ideológica, política e eco-
nómica.  A Pessoas acredita que a existência de uma opinião pública informada e dinâmica é condição essencial da democracia. 

O toque humano é a tecnologia de 
ponta da Sociedade 5.0. E cada um 
de nós tem um papel essencial na 
hora de adotar os princípios desta 
nova revolução - a das pessoas - nas 
nossas empresas e na nossa vida. 
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D
esde o final de 2017, Inês Vaz Pinto 
gere as pessoas responsáveis pelas 
equipas de recrutamento, gestão de 
talento e desenvolvimento da Glintt. 
A multinacional especialista em so-

luções tecnológicas na área da saúde está há 20 
anos no mercado, emprega mais de 900 pessoas 
em Portugal mas, nem por isso dá por garanti-
das a atração e retenção de talento qualificado. 
“Temos recursos de todos os graus de formação 
académica, de experiência profissional e isso é 
um desafio, conseguir ter uma política transversal 
que consiga chegar a todos eles”, começa por 
contar Inês Vaz Pinto, responsável pelos recursos 
humanos da Glintt.
“Em resultado do bom trabalho que temos vindo 
a desenvolver junto dos nossos clientes, estamos 
a ganhar novos projetos mas, para tal, necessita-
mos de reforçar a nossa equipa, trazendo mais 
talento para a Glintt”, sublinha a responsável. 
Para atrair talento, a Glintt tem apostado na 
formação e na reconversão de perfis através 
de projetos como as Escolas Tecnológicas, que 
já formaram 90 pessoas em competência de 
OutSystems, Java e .NET, as Summer Trainees, 
que desde 2016 já abriu a porta da empresa a 40 
alunos, e a Academia Glintt, que nos últimos três 
anos já contratou 250 jovens talentos.
Num setor em que a oferta escasseia, a Academia 
Glintt tem sido um dos maiores impulsionado-
res de atração de jovens talentos, acredita Inês, 
tanto pelo processo de recrutamento como pelo 
impacto que tem na cultura empresarial. Todos 
os anos, a Academia recruta 50 jovens recém-gra-
duados, com licenciatura ou mestrado, nas áreas 
de engenharia de IT, gestão e ciências farmacêu-

ticas. É uma forma de a empresa “se adaptar à 
mudança” e “renovar a camada jovem”, afirma 
Inês. “Todos já sabem que em setembro vão 
entrar 50 novas pessoas e vão ter de as acolher”, 
reforça. 
O onboarding é uma oportunidade para os 
jovens “tomarem um banho cultural”, metaforiza. 
“Nós queremos que as pessoas, quando entram, 
fiquem a conhecer o ADN da Glintt, o que é ser 
um glintter”, acrescenta a responsável. 
Já para quem fica, o desafio é reter. “Temos muito 
turnover. Somos conhecidos por ser uma empre-
sa-escola e, a partir de um, dois anos, é muito im-
portante conseguirmos reter. São as perspetivas e 
o feedback que lhes é dado que os faz ficar aqui”, 
defende a responsável. Os jovens “exigem que 
haja um acompanhamento constante, preciso de 
receber feedback quase diário, saber o que está 
a correr bem, o que posso melhorar e quais os 
projetos futuros”.
Inês entrou na Glintt em 2013, através de um 
estágio curricular e conta que o que a fez ficar 
foi o facto de “nunca se sentir estagnada” e ter “o 
apoio de uma equipa muito familiar”. Os perfis 
de IT têm pleno mercado, portanto “é mais difícil 
estar no top das empresas mais atrativas. O que 
os faz estar cá tem de ser algo diferenciador ”, 
defende. Uma das soluções passa por “manter 
os recursos felizes dentro da Glintt”, por isso têm 
sido desenvolvidos “pequenos projetos com gran-
de significado”, tais como a formação dos líderes 
na empresa ou a avaliação de bem estar e ainda 
programas inclusivos para os colaboradores. 
“Há uma questão que temos de contornar, que 
é a nossa localização e que às vezes pode ser 
um fator que dificulta a atração de talento”. Para 
ultrapassar este entrave, a empresa oferece trans-
porte gratuito através de autocarros que todos os 
dias partem do Cais do Sodré e de Sete Rios, em 
direção à sede da Glintt, na Beloura. Esta foi uma 
ideia sugerida pelos colaboradores e vencedora 
do Win Idea. 
A ligação do setor da saúde e da tecnologia é “o 
futuro”, acredita Inês. “A nível de retenção, é muito 
difícil termos a fórmula mágica. Acho que passa 
muito por se viver um bom ambiente. Faz muita 
diferença sentirmo-nos em casa quando entra-
mos na Glintt”, acrescenta. “Quando entrei em 
2013 era uma Glintt mais cinzenta, com menos 
cor. É isso que temos tentado mudar nos últimos 
tempos: fazer com que os nossos colaboradores 
se sintam bem aqui”, garante.  

INÊS VAZ PINTO
RH business partner da GLINTT -  

GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES

29 anos

› Na Glintt desde 2013
 ›  Desde 2017, gere as equipas de 

recrutamento, gestão de talento 
e desenvolvimento da Glintt

No mercado há mais de duas décadas, a Glintt 
continua a encontrar soluções para um desafio 
do presente como se tivesse acabado de chegar. 
Inês Vaz Pinto, responsável de recursos humanos, 
explica como.

TEXTO SARA CALADO

FOTOGRAFIA D.R.

COMO  
O SETOR  
DO FUTURO  
PROCURA  
TALENTO  
(E O CONVENCE A FICAR)
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